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W drugiej dekadzie września 2018 r. w sali Senatu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego odbyły się obrady piątej edycji międzynarodowej kon-

ferencji naukowej pt. „Społeczne i etyczne wymiary przemian”. Or-

ganizatorem konferencji był Instytut Socjologii Wydziału Socjolo-

giczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy 

merytorycznej partnerów zagranicznych Uniwersytetu św. Stefana 

w Godollo (Węgry) oraz Uniwersytetu Oradejskiego (Rumunia).  

W skład Rady Naukowej Konferencji weszło 15 naukowców z uni-

wersytetów w Oradei, Ołomuńcu, Kijowie, Krakowie, Lwowie, Preszo-

wie oraz Koryncie ściśle współpracujących na różnych poziomach z Wy-

działem Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do 

grona tego należą prof. dr Ioan Horga, prof. dr Ioan Zainea, prof. dr So-

rin Sipos (Uniwersytet Oradejski), prof. dr Henrietta Nagy, prof. dr Josef 

Kaposzta (Uniwersytet św. Stefana w Godollo), prof. dr Dusan Luzny, 

prof. dr Dan Topinka (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof dr 

Maria Machalova, dr Bohuslav Kuzysyn (Uniwersytet w Preszowie), 

prof. dr Andrij Gorbachyk, prof. dr Olga Kutsenko (Narodowy Uniwer-

sytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), dr hab. Agnieszka Hess, 

dr hab. Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Yuriy 

Prysiazhniuk, dr Marianna Gladysh (Narodowy Uniwersytet im. Iwana 

Franki we Lwowie), prof. dr Despina Karakatsani (Uniwersytet Pelopo-

neski w Koryncie). Radzie Naukowej przewodniczył dyrektor Instytutu 

Socjologii UR ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR. W skład komitetu 
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organizacyjnego weszli pracownicy, doktoranci oraz studenci Wydziału 

Socjologiczno-Historycznego UR. Pracom komitetu przewodniczył 

dr Jarosław Kinal, prodziekan ds. promocji Wydziału Socjologiczno-

Historycznego UR.  

Konferencję w imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 

Rzeszowskiego otworzył prof. dr hab. Marek Koziorowski, prorektor 

Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. nauki i współpracy z zagranicą, który 

w słowie wstępnym akcentował potrzebę interdyscyplinarnych spotkań 

naukowych oraz życzył prelegentom i słuchaczom udanej konferencji. 

Następnie głos zabrał ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR, dziękując za 

przybycie gościom z wiodących krajowych i zagranicznych ośrodków 

badawczych, następnie otworzył konferencję wykładem zatytułowanym 

Wybrane zagadnienia z nauczania społecznego abp. Ignacego Tokar-

czuka. Po wystąpieniu inauguracyjnym rozpoczęła się sesja między-

narodowa, w której udział wzięli dr hab. Agnieszka Szymańska 

z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Volodymir Hutsul, dr Nadia Kret-

seman z Narodowego Uniwersytetu w Użgorodzie, dr Laura Ardelean 

z Uniwersytetu Oradejskiego oraz prof. dr Marharyta Shirotkowa z Na-

rodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krzywym Rogu.  

W kolejnych panelach zaprezentowano interesujące wystąpienia 

z zakresu nowych mediów (Googlizacja użytkownika autorstwa dr An-

ny Kęsickiej z SWPS Uniwersytetu Społecznohumanistycznego), filo-

zofii nauki (Aporie i sprzeczności związane z współczesnymi przemia-

nami – dr inż. Krzysztof Kwiatkowski z Politechniki Krakowskiej), 

socjologii (Równe traktowanie jako element społecznej odpowiedzial-

ności biznesu autorstwa dr Barbary Marek-Zborowskiej z Uniwersytetu 

Rzeszowskiego).  

Konferencja była również okazją do zaprezentowania dokonań dok-

torantów oraz młodych pracowników nauki. Ze sporym zaciekawieniem 

odebrano referat mgr Elin Zofii Kamińskiej z Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w Krakowie zatytułowany Kto stworzył modę na kiboli?, w któ-

rym autorka prezentowała badania dotyczące korelacji przestępstw sta-

dionowych z intensywnością przekazów medialnych. Na wspomnienie 

zasługują również wystąpienia mgr Beaty Jamrógiewicz (Kultura nie-

pełnosprawności – media, polityka, wyobrażenia), mgr Sławomira 

Bździucha (Wpływ CSR na budowanie wizerunku przedsiębiorstw), 

mgr Iryny Drozd (Rola wartości we współczesnym świecie), mgr Micha-

ła Skóry (Ewolucja prawnego pojęcia niepełnosprawności – aspekty 

społeczne i prawne), mgr Anny Hadały (Proces kształtowania Izby Dru-

giej parlamentu na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec). Sesję 
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polskojęzyczną moderowała dr Dorota Rynkowska z Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Cennym akcentem konferencji była ożywiona dyskusja naukowa, 

w tym dotycząca współpracy interdyscyplinarnej w zakresie organizacji 

i realizacji wspólnych badań. Rezultatem prelekcji oraz dyskusji podczas 

konferencji będzie recenzowana publikacja monograficzna. 
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